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6.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Změna Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města 
Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec                                                                               

 

 

Zpracoval: Marcela Šulcová 

odbor, oddělení: školství, kultury a sportu, školství 

telefon: 48 524 3371 

Schválil: vedoucí oddělení Marcela Šulcová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v radě města dne 15. 6. 2010 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 
                                                

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
změnu  Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, je-
jichž zřizovatelem není Statutární město Liberec    
 
a   u k l á d á 
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Ing. Ondřeji Červinkovi , náměstku primátora, postupovat v souladu se schváleným materiá-
lem         T : neprodleně 
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Důvodová zpráva : 
 

Zastupitelstvo města dne 5. 6. 2008 schválilo zřízení Dotačního programu podpory provozu 
mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec.  
 
Cílem dotačního programu je částečné financování provozu mateřských škol jiných zřizovate-
lů. Smyslem finanční podpory těchto mateřských škol je navýšení kapacit mateřských škol, 
dále rozšíření nabídky předškolního vzdělávání a vytvoření konkurenčního prostředí v této 
oblasti.  
 
Na základě žádostí II. mateřské školy Preciosa, o.p.s. a Křesťanské základní školy a mateřské 
školy J. A. Komenského byly v souladu s podmínkami dotačního programu s těmito subjekty 
uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Dotačním programem byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace. Jednou ze smluvních 
podmínek je, že dotace je poskytována pro děti předškolního věku s trvalým bydlištěm na 
území města Liberec a s minimální docházkou 65 %.  
 
Na základě provedené kontroly odborem kontroly a interního auditu o plnění podmínek pro 
poskytování dotace za rok 2009 požádaly oba smluvní subjekty  o snížení hranice minimální 
docházky dětí z 65 % na 50 %.  Tento požadavek odůvodňují tím, že na dotaci vázanou na 
počet dnů docházky dosáhne nízký počet dětí. 
 
Na základě uvedených skutečností a po projednání s odborem právním a veřejných zakázek a 
odborem kontroly a interního auditu, odbor školství, kultury a sportu doporučuje změnu Do-
tačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizova-
telem není Statutární město Liberec, týkající se změny podmínky pro poskytnutí dotace spo-
čívající  ve snížení minimální docházky dítěte ze 65 % na 50 %  schválit, počínaje rokem 
2010. 
 
 
 
 
 
Příloha : 
žádosti ředitelů 
návrh upraveného dotačního programu (úprava : viz. bod č. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Dotační program podpory provozu mateřských škol na území města 

Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec 
 
Podmínky poskytnutí dotace : 

 
1. O dotaci mohou požádat školské právnické osoby, které nejsou zřizovány Statutárním 

městem Liberec, jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb. a pečují o děti předškolního věku s trvalým pobytem na 
území Liberce. 

 
2. Žádost se podává na předepsaném formuláři vždy k 15. září běžného roku, a to na 

období následujícího kalendářního roku. 
 
3. Výše dotace na jedno dítě je odvozena z průměrné hodnoty neinvestičních nákladů 

připadajících na jedno dítě v mateřských školách zřizovaných Statutárním městem 
Liberec v předcházejícím kalendářním roce.  
Neinvestičními náklady se pro účely stanovení výše dotace rozumějí běžné, 
každoročně se opakující věcné a finanční náklady na provoz mateřské školy, snížené o 
náklady na potraviny a o jednorázové náklady na velké opravy a na objemově 
významnou obnovu inventáře. 
Jejich součástí nejsou náklady hrazené ze zdrojů Krajského úřadu Liberec nebo 
státního rozpočtu. 

 
4. Dotace bude poskytnuta přísně účelově na úhradu nákladů spojených s provozem 

mateřské školy.  
 
5. Výše dotace bude stanovena jakou součin počtu dětí přijatých do mateřské školy a 

sazby roční dotace na 1 dítě stanovené městem Liberec . 
 
6.  S příjemcem dotace bude uzavřena dotační smlouva na dobu určitou 4 roky. Pro rok 

2009 je stanovena výše  příspěvku na 1 dítě 6.500,- Kč,  tato částka je garantována 
jako nejnižší po dobu 4 let. Výše sazby bude každoročně nově stanovena  a poskytnuta 
formou dodatku  k uzavřené smlouvě.  

 
7.  Podmínkou poskytnutí dotace na dítě v mateřské škole je   

-  trvalé bydliště dítěte na území Statutárního města Liberec 
-  minimální docházka dítěte 65%, počínaje rokem 2010  50 %  
- měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) stanovená organizací pro 

příslušný kalendářní rok placená rodiči dítěte nepřevyšuje částku odpovídající 25% 
minimální měsíční mzdy platné v roce poskytování dotace 

- příjemce dotace umožní pověřeným zástupcům Statutárního města Liberec nahlížet 
do provozní a hospodářské evidence organizace za účelem ověření, zda nárokovaná 
výše dotace odpovídá počtu dotovaných dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

 
8. Poskytování dotace bude realizováno ve formě záloh a jejich vyúčtování. Úhrnná výše  

záloh v kalendářním roce nepřesáhne 90% plánované roční částky dotace. Zbývajících 
10% částky dotace bude příjemci poukázáno až poté, co bude ověřeno, že splnil 
podmínky požadované pro přiznání dotace.  


